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Inhoudelijk
Aanleiding

Voortgangsrapportages grote projecten per kwartaal naar PS; deze zijn
geagendeerd voor deze vergaderingen.
De rapportages projecten N62 (Sloeweg en Tractaatweg) zijn eerst
behandeld in het periodiek opdrachtgeversoverleg en volgen nu
separaat.

Bevoegdheid

GS

Wat stellen GS voor?

GS informeren PS met ingang van 2016 per kwartaal over de voortgang
van de grote projecten. Met ingang van eerste kwartaal 2017 wordt de
voortgang van project Sloeweg in IPA gerapporteerd. De opzet en
inhoud van de rapportages van het project N62 Tractaatweg wijzigen
niet.

Toelichting

Kosten en dekking
Sloeweg
Hierover is geen rapportage meer opgesteld. De eerste fase is afgerond
conform planning en met een positief eindresultaat van € 6,5 miljoen. Dit
is € 1,5 miljoen hoger dan eerder aangegeven. Hierdoor is er voor de 2e
fase Sloeweg € 1,5 miljoen extra beschikbaar. In totaal € 21,6 miljoen.
Vanaf het eerste kwartaal 2017 zal rapportage over de 2e fase Sloeweg
plaatsvinden middels het systeem rapportage grote projecten (IPA).
Tractaatweg
De rapportage is bijgevoegd. De definitieve gunning heeft inmiddels
plaatsgevonden. De inschrijving valt binnen het beschikbare budget,
waardoor de volledige scope van het project uitgevoerd kan worden. Er
wordt nog gewerkt aan de grondverwerving. De uitvoering van het
project wordt verder uitgewerkt. Feitelijke uitvoering start naar
verwachting in de tweede helft van 2017.
Overige informatie

Bij de statengriffie liggen onder geheimhouding ter inzage de bijlagen 1
t/m 3 van de vierde kwartaalrapportage 2016 van het project N62
Tractaatweg en de financiële afrekening van fase 1 van project N62
Sloeweg.
Het statenvoorstel waarin de geheimhouding is bekrachtigd wordt
besproken in de PS-vergadering van 10 februari 2017.

